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Aicinām piedalīties reģionālajā konferencē “DigiGo – digitālais jaunatnes darbs” 
 

 
Konference notiks 2016. gada 6. oktobrī (plkst. 10:00–17:00) viesnīcā “Bellevue Park Hotel 
Riga” Slokas ielā 1 Rīgā. Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu elektroniski, līdz 
26. septembrim http://goo.gl/HhfQC0. Rezultāti tiks paziņoti visiem personīgi līdz 2016. gada 
28. septembrim. 
 
Informācijas tehnoloģiju, digitālo un sociālo mediju nozīme jaunatnes darbā pēdējos gados 
arvien vairāk pieaug, kas savukārt kļūst par izaicinājumu jaunatnes darbam visā Eiropā. 
Jaunieši aktīvi iesaistās un pielieto modernās tehnoloģijas, sociālos un digitālos medijus. 
Jaunatnes darba loma digitālajā vidē kļūst aktuāla. Digitālā vide tiek apzināta jaunieša 
vajadzībām un mērķtiecīgai jaunatnes darba veikšanai, tiek aktualizētas jauniešu kritiskās 
domāšanas, drošās digitālo tehnoloģiju un mediju lietotprasmes. Jaunatnes darbiniekiem rodas 
nepieciešamība attīstīt jaunas kompetences un nospraust jaunas robežas attiecībās ar jauniem 
cilvēkiem.1  

 
Konferences mērķi:  

- izzināt informācijas tehnoloģiju risinājumu, sociālo un digitālo mediju pielietošanas 
tendences, svarīgumu un to iespējas darbā ar jaunatni mūsdienās un nākotnē; 

- saprast digitālā jaunatnes darba jēdzienu un realitāti Latvijā; 
- veicināt izpratni par digitālo mediju un tehnoloģiju pielietojumu jaunatnes darbā; 
- apzināt inovatīvus risinājumus un konceptus jaunatnes darba digitalizācijai. 

 
Dalībnieki: 100 jaunatnes darbinieki (no pašvaldībām, NVO u.c.), izglītības iestāžu un 
pašvaldību pārstāvji. 
 
Reģionālo konferenci organizē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) sadarbībā 
ar biedrību “Līdzdalības platforma” un nodibinājumu “Baltijas reģionālais fonds” (JSPA 
reģionālais sadarbības partneris Rīgas un Vidzemes reģionā) Latvijas un Šveices sadarbības 
programmā “Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos”. Vairāk 
informācijas par Latvijas un Šveices sadarbības programmu “Atbalsts jaunatnes iniciatīvu 
attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” meklējiet tīmekļa vietnēs www.jaunatne.gov.lv un 
www.swiss-contribution.lv. 
 
Ja rodas jautājumi vai vajadzīga papildu informācija, lūdzu, rakstiet vai zvaniet: Ginta 
Salmiņa, Rīgas un Vidzemes reģiona koordinatore, tālr.: 29256888; apmacibas@brfonds.lv. 
 
                                                             
1 2. Eiropas jaunatnes darba konferences deklarācija, Brisele, 2016. gada 20. aprīlis 
 
 



 

REĢIONĀLĀ KONFERENCE  
“DIGIGO – DIGITĀLAIS JAUNATNES DARBS” 

 

Viesnīca “Bellevue park hotel Riga”, Rīga 
 

Ceturtdiena, 6. oktobris 
09:00–10:00   Dalībnieku ierašanās, reģistrācija, kafijas pauze  
 

10:00–10:20   Konferences atklāšana  

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras pārstāvis  

Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības 

departamenta pārstāvis  

10:20–10:55  Sociālo mediju aktualitātes, tendences un trendi Latvijā jauniešu 

vidū 

Artūrs Mednis, digitālā mārketinga speciālists 

10:55–11:30 Digitālais jaunatnes darbs: koncepts, pamatprincipi un ārvalstu 

pieredze 

Ārvalstu eksperts  

11:30–12:00  Jauniešu organizāciju pieredze digitālajā jaunatnes darbā 

Solvita Jirgensone, biedrība “Apvienība jums” 

12:00–13:00   Pusdienas 

13:00–16:00   Tematiskās darbnīcas prasmju attīstīšanai2 

Darbnīcu tēmas:  

- Drošība digitālajā vidē 
- Jauniešu līdzdalības veicināšana, izmantojot sociālos un 

digitālos medijus  
- Aktuālie rīki digitālajam jaunatnes darbam  
- Kritiskā domāšana un atbildība sociālajos un digitālajos 

medijos 
- Mācīšanās iespējas un praktiskie rīki digitālajā vidē  

 

                                                             
2 Katram dalībniekiem būs iespēja izvēlēties divas darbnīcas. 
 



 
16:00–16:30   Dalīšanās iespaidos. Izvērtēšana un noslēgums 

16:30–17:00   Kafija un neformālās sarunas 
 
 
Konferences programmā, iespējams, tiks veikti precizējumi. 
 
 
Par konferenci atbildīgā: 
 
Vita Vodinska 
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 
Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore 
Tālr.: +371 67356289; e-pasts: vita.vodinska@jaunatne.gov.lv 
 
Plašākai informācijai: 
 
Ginta Salmiņa 
Rīgas un Vidzemes reģiona koordinatore 
Tālr.: 29256888; e-pasts: apmacibas@brfonds.lv 


